
Z á z n a m  
z jednání Komise pro plánování v oblasti vod, 

konaného dne 29. června 2009 na Ministerstvu zemědělství 
 

Přítomni: 
 

dle presenční listiny 
 
Na jednání byly projednány tyto body podle pozvánky s následujícími informacemi a závěry:  
 
 

1. Informace správců povodí o aktuálním stavu projednávání a schvalování 
plánů oblastí povodí 

Zástupci jednotlivých s. p. Povodí informovali, že průběh zpracování a schvalování plánů 
oblastí povodí postupuje podle schváleného harmonogramu a v současné době probíhá nebo 
je dokončován proces SEA. 
 
Zástupce s. p. Povodí Vltavy Ing. Beneš upozornil na problém aktuálnosti seznamu 
aglomerací pro čištění městských odpadních vod zahrnutých do plánů oblastí povodí, neboť 
v rámci aktualizované Strategie financování směrnice 91/271/EHS byl schválen vládou ČR 
20.4.2009 nový aktualizovaný seznam.  
 
V zájmu jednotného postupu pro předkládání návrhů plánů oblastí povodí ke schvalování 
jednotlivým krajům MZe doporučuje upravit návrhy plánů oblastí povodí do aktuálního stavu 
příslušných podkladů k datu předání se schválení. 
 
 

2. Projednání jednotného postupu pro návrh programů opatření v ochraně 
před povodněmi do plánů oblastí povodí v návaznosti na časový posun 
novely vodního zákona se zrušením § 86 odst. 2 vodního zákona 

Tato problematika byla diskutována, aby se předešlo námitkám ze strany zastupitelů 
k povinnosti krajů financovat programy opatření k ochraně před povodněmi. Byl konstatován 
rozdílný přístup v pojetí náplně „programů opatření“ u jednotlivých zpracovatelů plánů 
oblastí povodí.  
 
Po diskusi MZe doporučuje postupovat podle návrhu předneseného zástupcem s. p. Povodí 
Labe, ředitelem pro správu povodí Ing. Jiráskem. Programy opatření se formulují tak, aby 
byly dosaženy cíle uvedené v plánech oblastí povodí. Do závazných částí plánů oblastí 
povodí, která budou vydávat rady krajů svým nařízením, budou zahrnuta opatření, která 
budou uskutečněna do tří let v rámci prvního cyklu plánů, jsou reálně technicky a investorsky 
realizovatelná a jsou finančně zajistitelná podle předpokládaného objemu finančních podpor 
z fondů EU, státního rozpočtu a vlastních zdrojů investorů. 
 
 

3. Informace o tvorbě Generelu lokalit vhodných pro akumulaci povrchových 
vod a návrh zajištění jeho projednání s dotčenými kraji a obcemi 

Zástupci MZe a MŽP informovali o společném postupu přípravy Generelu lokalit vhodných 
pro akumulaci povrchových vod podle ustanovení § 28a zákona č. 181/2008 Sb. Bylo 
navrženo rozčlenit lokality do dvou kategorií: 



- strategicky významné lokality, zejména z hlediska možného využití pro zásobování 
pitnou vodou nadregionálního významu – tento účel bude považován za nadřazený 
nad zájmy ochrany přírody (zároveň ale bude zajištěno, že se nejedná o lokalitu, která 
má ojedinělý nebo neopakovatelný fenomén); tato lokalita nebude podléhat 
šestiletému cyklu aktualizace v rámci plánování v oblasti vod; z hlediska územního 
hájení budou považovány za limit využití území (podle § 26 odst. 1 stavebního 
zákona), 

- ostatní rezervy jako lokality vhodné pro víceúčelové využití jak pro ochranu před 
povodněmi, tak pro dodávky vody a nadlepšování průtoků pro zajištění ekologické 
funkce vodních toků - tyto lokality budou předmětem posuzování ze strany ochrany 
přírody a bude hledáno řešení minimalizující dopady na chráněná území; tyto lokality 
by podléhaly aktualizaci v šestiletých časových cyklech plánování v oblasti vod; 
z hlediska územního hájení budou považovány za územní rezervy (podle § 36 odst. 1 
stavebního zákona). 

 
Podle prvních pracovních výsledků je možno očekávat, že do Generelu bude zařazeno cca 
70 lokalit, z toho bude cca 20 v kategorii strategicky významných. Redukce ve výběru 
spočívá zejména ve vyřazování lokalit, které jsou významné z hlediska zájmů ochrany přírody 
a krajiny a nejde o zařazení do kategorie „strategicky významných“ a z hlediska 
socioekonomického, kdy jde o současně významně osídlenou oblast. Rovněž lokality na 
území Národních parků a jejich nebudou výslovně uváděny v Generelu, neboť účel územní 
ochrany je zajištěn stávajícími podmínkami a omezeními v těchto územích. Po dokončení 
posuzování lokalit bude návrh Generelu dále projednán s dotčenými kraji a obcemi 
a předpokládá se, že by Generel mohl být dokončen v souladu se záměrem, tj. do přijetí 
prvních plánů oblastí povodí v listopadu a prosinci 2009. 
 
Byl diskutován způsob projednání návrhu Generelu s dotčenými kraji a obcemi, který je 
plánován v druhé polovině září a v říjnu 2009 včetně spoluúčasti krajských úřadů na tomto 
projednání. O přijatém způsobu projednání bude MZe informovat do konce srpna 2009.  
 
 
 

4. Různé 
 
Zástupce MZe informoval o aktuálním stavu projednání novely vodního zákona ve vládě 
a o zahájení prací na novelizaci prováděcích právních předpisů. 
 

 

 

V Praze dne 7.7.2009 

 

 

Zaznamenal: Ing. Libor Ansorge 

Schválil: Ing. Miroslav Král, CSc., v. r. 
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